
STATYBA

Leidþiamas nuo 1988 m. rugpjûèio 12 d.  Nr. 2 (421)   2018 m. vasario 12 d., pirmadienis

Laikraðtis statybininkams ir ne tik jiems

Kaina 0,52 Eur

/Nukelta á  2 psl./

ÐIMTMEÈIO JUBILIEJUS:
praradimai ir pasiekimai

* * *
Prof. A. BUTKUS. Kiekvienos valstybës tapatybæ apibûdina

svarbiausieji jos bruoþai: teritorija, kalba, istorija, ekonominis
pajëgumas, þmoniø skaièius, paproèiai, tradicijos ir t.t.

Istorija kuriama kiekvienà akimirkà. Paþvelgus á praeitá kalbos
atþvilgiu, istorija kuriama permainingais laikotarpiais, kai vyksta
aðtrios diskusijos dël fundamentiniø sàlygø – lietuviø kalbos
status. Ne pirmi metai diskutuojama dël þaidþiø (X, Q, W)
ávedimo á mûsø raidynà.

Esu ásitikinæs, kad to daryti nereikia. Kaip teigiamà pavyzdá
galiu pateikti Latvijà. Ten net nebuvo bandymø diskutuoti bei
keisti raidynà ar pildyti já buvusio (iki XX a.) gotikinio raidyno
þenklais.

Prof. K. STOÐKUS. Be jokios abejonës, patys svarbiausi
ðiandien yra tautos iðlikimo ir valstybës gyvybingumo klausimai.
O nepaliaujamas tokiø klausimø këlimas yra visai ne proto ar

Istorija ir dabartis. Á
praeitá  galima kreiptis
poetø þodþiais:„Sustok,
akimirka!”.Toje praeityje –
tautos dvasia, kultûra ir
þmoniø kartø gyvenimai…

Ðiame diskusiniame
straipsnyje savo mintimis
pakviesti dalinasi:

Alvydas BUTKUS, Vy-
tauto Didþiojo universiteto
profesorius, Letonikos
centro vadovas;

Krescencijus STOÐ-
KUS, filosofas, profesorius,
Lietuvos Kultûros kongreso
tarybos pirmininkas;

Jonas GUZAVIÈIUS,
Lietuvos pramonininkø
konfederacijos vicepre-
zidentas;

Dovydas JOKUBAUS-
KIS, jaunosios kartos meno
ir kultûros veikëjas,
Lietuvos kariuomenës
leitenantas, Lietuvos
fizinio lavinimosi sàjungos
pirmininkas;

Juozas ÐALÈIUS, So-
cialiniø mokslø daktaras.

jausmø sutrikimo pasireiðkimas, kaip
deklaruoja kai kurie ciniðki politikai ir juos
aptarnaujanti „optimistinë” þiniasklaida.
Atvirkðèiai, tai pats sàþiningiausias
atsiliepimas á  realybæ, prislëgusià mus
patyèiomis, þmoniø reikðmingumo, jø orumo
mindþiojimu, saviþudybiø iðaugimu,
brutaliomis þudynëmis, iki ðiol negirdëtais
depresijos, emigracijos mastais, mirtimis
nuo vëþio, ðirdies bei kraujagysliø ligø ir jau
visiðkai nebesuvaldoma demografine krize.

Vien ðiø duomenø statistikos pakanka,
kad suprastume, kodël  dabartinës Lietuvos
bûklë ne tik nepateisino didþiosios daugumos
þmoniø lûkesèiø, bet ji pasidarë ir labai
nepatikima, dramatiðka, o daugeliu atþvilgiø

ir tragiðka. Per praëjusius deðimtmeèius pastatyta, sukurta, iðrasta,
rodos, gana daug, bet daþniausiai ne tai, kas svarbiausia. Mums
nepavyko sukurti net elemetarios demokratijos. Turime tik jos
imitacijas. Daugelis þmoniø savo gimtajame kraðte jauèiasi
atstumti, paþeminti ir nereikalingi. Ið visø pusiø neátikëtinas
susvetimëjimas, demoralizacija ir cinizmas, paskanintas paèiu
vulgariausiu chamizmu. Be to, valdþia begëdiðkai nesilaiko duoto
þodþio. Ji nebrangina net savo garbës ir orumo. Jai uþtenka
ambicijø, t.y. pasipûtimo. Pagaliau mûsø politika neturi nei
krypties, nei tæstinumo. Jai visai uþtenka keturiø metø programiniø
paþadø. Todël kiekviena nauja vyriausybë “kuria” valstybæ ið naujo
ir niekas negali þinoti, kur ji eina.

J. GUZAVIÈIUS. Lietuvos ekonomikos  raida ágavo naujus
bruoþus su valstybës santvarkos pasikeitimu. Kapitalistinës

A. Butkus. J. Guzavièius. K. Stoðkus.

D.  Jokubauskis. J. Ðalèius. (dailininko
Leono Juozonio pieðinys).
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santvarkos kûrimasis (teorijos þinovø nuomone) turëjo ágauti
tautinæ kryptá ir bendraþmogiðkøjø kriterijø ágyvendinimà, taèiau
daug kur praktikoje ásivyravo laukinis kapitalizmas ir tai buvo
prieþastimi didelës bedarbystës ir maþø atlyginimø.

Socialinë nelygybë tapo paplitusiu reiðkiniu. Bandymai taisyti
padëtá kol kas duoda nepakankamus rezultatus.

Turime pasiekimø aukðtøjø technologijø srityje ir gamyboje,
bet tolimesnë visos gamybos raida susiduria su kvalifikuotos
darbo jëgos trûkumu. Aiðkiø siûlymø kaip ðiuos klausimus
spræsti, kol kas nesumàstome.

Dr. J. ÐALÈIUS. Visuomenës ir valstybës gyvenimui didelæ
átakà daro informacinës priemonës. Vieðojoje erdvëje kyla daug
diskusijø ir net ginèø apie ðiø priemoniø objektyvumà. Kokias
mintis galëtumëte iðsakyti ðiuo klausimu?

Prof. A. BUTKUS. Norëèiau pradëti nuo santrumpos LRT.
Ne kartà esu reiðkæs nuomonæ, dël ydingos ðio trumpinio átakos
mûsø valstybës gyvenimui. Neþinau, kas já sugalvojo, bet jis tikrai
neatspindi nei valstybës vardo, nei sostinës…

Taip pat norëèiau akcentuoti kai kuriuos aiðkinimus apie
Lietuvos istorijà. Nemalonu, kad kai kurie mûsø istorikai
nepakankamai pagarbiai atsiliepia apie svarbius istorinius ávykius.
Pastaruoju metu pasirodë klaidingø interpretacijø apie santykius
su Lenkija, o taip pat nepakankamai pristatomi tarpukario
Lietuvos istorijos momentai ir konkreèiau prezidento Antano
Smetonos valdymo periodas. Mano poþiûris, kad priklausymas
partijai varþo þmogaus kaip asmenybës màstymà ir veiklà, taèiau
að jau nemaþai metø priklausau Tautininkø partijai ir norëèiau,
kad tautinë dvasia, kuo tvirèiau ásitvirtintø visose gyvenimo
srityse.

Prof. K. STOÐKUS. Pagrástai þiniasklaida laikoma ketvirtàja
valdþia. Tik, þinoma, ne Lietuvoje. Èia jai paprastai rûpi ne tiek
valstybës, kiek jos paèios ir jø atstovaujamø grupiø interesai.
Pagal ðiuos interesus  ðiandien galima iðskirti maþiausia trijø
tipø þiniasklaidà: viena yra  pramoginë (hedonistinë) ir pritaikyta
masiniam vartojimui, antra – aptarnauja verslà, o treèioji
reprezentuoja Briuselio politiná korektiðkumà. Bent tokie tipai
dominuoja ir primeta oficialø tonà valstybei  Jos ákûnija tris
pagrindines vartotojø visuomenës galias ir yra soèiai maitinamos
reklamos. Todël visos jos  iðtikimos rëmëjams. Bet tik ne valstybei.
Valstybë ir jà kurianti tëvynë menkai susieti. Valdþia èia pirmiausia
yra patyèiø objektas. O tos patyèios uþkerta kelià kritikai. O pati
valstybë, kaip organizacija ir visa visuomenë, reikalinga tik tiek,
kiek ji pasitarnauja tø grupiø gerovei. Svarbiausi valstybës ir
tautos interesai labai retai ir daþniausiai labai pavëluotai
tepatenka á jø interesø laukà. Dominuojanèià þiniasklaidà  daug
labiau intriguoja valstybës susiprieðinimas, todël su
pasimëgavimu ji kursto konfliktus ir patyèias, o ne gebëjimus
susitarti dël bendrø reikalø ir valstybës ateities. Tuo tarpu
valstybës iðlikimui bûtinas ne konfliktø eskalavimas, o mokëjimas
susitarti, gebëjimas áveikti konfliktus ir subalansuoti  interesus.

Dr. J. ÐALÈIUS. Praeities istorija ir ypaè ateities kûrimas yra
susietas su asmenybëmis, kurios galëtø bûti pavyzdþiu. Daugiau
kaip prieð metus teko su Lietuvos þemdirbiais lankytis Italijoje ir
pabuvoti Ðvento Petro aikðtëje Romoje, Vatikane. Ten iðvydome
Popieþiø Pranciðkø. Sunku apsakyti þodþiais tà

daugiatûkstantinës minios dëmesá, þvilgsnio koncentravimà á ðià
didþià asmenybæ. Tad ir ðá kartà norëèiau pateikti keletà
Popieþiaus Pranciðkaus minèiø:

„Reikia suvokti, jog bendroji gerovë, meilë, teisingumas,
solidarumas nëra pasiekiami kartà visiems laikams, bet turi bûti
realizuojami kiekvienà dienà”.

„Ðie namai ir ðeima vadinami Tëvyne turi bûti dosni ir svetinga
ðalis besidþiaugianti turtinga istorija, ásipareigojusi dabarties socialinei
darnai ir su pasitikinèia viltimi þvelgianti á ateitá“.

„Nepakanka sakyti: að niekam nedarau nieko blogo. Labai gerai,
kada nedaroma nieko blogo, bet labai blogai kai nedaroma nieko
gero“.

Artëjant Valstybës atkûrimo ðimtmeèiui yra bûtina, kad
þiniasklaidos priemonës taisyklingai tartø prezidento Antano
Smetonos pavardæ. Bûtø graþu, jeigu visuomenëje bûtø
kirèiuojama Smet-O-na (t.y. antrame skiemenyje, o ne þodþio
pabaigoje Smeton-A).

„Mûsø giminëje taip visuomet buvo tariama. Taip savo pavardæ
kirèiuodavo ir mano tëvelis ir prezidentas“ – Sigutë Smetonaitë
(prezidento A. Smetonos brolio Motiejaus vaikaitë).

Apie kokias asmenybes vertas dëmesio galëtø pasakyti ðio
pokalbio dalyviai?

J. GUZAVIÈIUS. Daug metø tenka dirbti vadovaujantá darbà
savo bendrovëje „Kauno liftai“, o taip pat jau nuo 2005 metø
vykdau Lietuvos pramonininkø konfederacijos (LPK)
viceprezidento pareigas.

Atmintyje visiems laikams liko ðviesaus atminimo buvusio
LPK prezidento dr. Bronislovo LUBIO asmenybë. Tai buvo tikrai
talentingas inþinierius, tautiðkai nusiteikæs Lietuvos patriotas,
puikiai iðmanantis valstybës ekonomikà, daug nuveikæs chemijos
pramonës kûrime ir ávairiø ekonominiø ryðiø plëtojime su
pasaulio valstybëmis. Jo talentas iðklausyti pavaldinius, aiðkiai
formuluoti uþduotis, ásiklausyti á kitø nuomonæ paliko
neiðdildomà áspûdá  já paþinojusiems specialistams ir ávairiems
kitiems vadovams. Dr. B. Lubys turëjo aiðkià vizijà kaip reiktø
kurti ir plësti Lietuvos energetikos ðakà. Jo darbo stilius – tartum
vadovëlis vis naujoms vadovø kartoms.

Norëèiau pakartoti gerai þinomo Lietuvoje statybø bendrovës
AB „Montuotojas“ Generalinio direktoriaus Alfonso Jaro
knygoje „Ámonës valdymas. Dël ko verta ginèytis, o dël ko bûtina
susitarti“ pateiktà pamokanèià mintá: „Valdþioje turëtø bûti kaip
ir versle: darai tai, kà daryti privalai, o jei priëmei sprendimà,
tai ir atsakai uþ já“.

Turime ir prastø pavyzdþiø. Kada þmogui yra mokami pinigai
uþ tai, kad jis nedirbtø... Taip buvo, o gal dar ir iðliko tvarka
þemës ûkyje, kuomet Europos Sàjunga skatino kaimo þmones
atsisakyti ûkininkavimo ir uþ tai mokëjo iðmokas. Tai buvo
mokestis uþ nedarbà.

Prof. K. STOÐKUS. Popieþiaus autoritetas remiasi keliais
gyvybiðkai svarbiais pagrindais. Pirma, Baþnyèios istoriniu
autoritetu, kuris fundamentalus visiems tikriems katalikams.
Antra, nuosekliomis pastangomis gaivinti krikðèioniðkø baþnyèiø
bendravimà ir sugyvenimà. Treèia, taikiø santykiø palaikymu tarp
visø religijø ir kultûrø þmoniø. Ketvirta, popieþius pasirengimu
ðiandien pasaulyje bûti bene vieninteliu tokio rango þmogumi,
kuris visiems tarptautiniams konfliktams  áveikti gali pasiûlyti

30-ieji laikraðèio STATYBA  leidimo metai
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ðvarius moralinius sprendimus.  Penkta, paties Pranciðkaus
demokratizmu ir patogumø vengimu; priartëjimu  prie paprastø
þmoniø gyvenimo.

Lietuvoje padëtis kita. Èia yra kraðtutinis skilimas: kas turi
statusà, stokoja padorumo ir kuklumo, o kas yra kuklus ir
padorus - neturi  statuso. Bene vienintelë iðimtis èia buvo kard.
Vincentas SLADKEVIÈIUS. Jeigu jis bûtø galëjæs gyventi dar
bent porà deðimtmeèiø, Lietuva tikriausiai bûtø buvusi kitokia..
Pasaulieèiø tarpe tokiø nelabai matyti. Jie kol kas buvo tik maþiau
ar daugiau patikimi. Kaþkada mudu su Redaktoriumi kalbëjome
apie  ðvietimo ministrà akademikà Zigmà ZINKEVIÈIØ. Be
abejo, jis buvo geresnis ministras uþ visus vëlesniuosius, taèiau
daug geresnis jis buvo mokslininkas ir mano Profesorius.
Dabartinëje Vyriausybëje, be jokios abejonës, daugiausia
pagarbos nusipelno LR Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus
VERYGA. Per visus Nepriklausomybës metus jis pirmas pasiryþo
imtis bene paèios sunkiausios ir bûtiniausios  kovos su
alkoholizmu. Ir kaip tik dël to prieð já sukilo visas Lietuvos likimui
abejingas, prieðiðkas ir jau stipriai degradavæs ðarðalynas. Iki
ðiol jis tebekaiðioja pagalius á jau pajudëjusius reformos ratus.
Teigiami rezultatai gal dar nëra dideli, bet sàþiningi, dori ir
savo ðalies ateitimi suinteresuoti þmonës dþiaugiasi, kad ledai
pralauþti.  Dar laukia dideli darbai, bet gera pradþia padaryta.
Be jo, tø permainø ið viso nebûtø buvæ.

Prof. A. BUTKUS. Tikrai norëèiau pagerbti akademiko Z. Zin-
kevièiaus ir kitø darbus.

Turiu gerus pavyzdþius ið man gerai þinomos Latvijos. Rygos
meras N. Uðakovas (pagal tautybæ vietinis rusas), taèiau puikus
ir reiklus didelio miesto ûkinis vadovas, taupus gaspadorius ir
todël rygieèiai miesto vadovu já renka jau ne pirmà kadencijà.
Nors ryðiø su Maskva ðleifas yra.

Latviai iðmintingai iðsprendë ir kitakalbiø gyventojø mokymo
klausimus. Nuo 2022 m.numatyta Latvijos valstybinëse mokyklose
visus dalykus dëstyti tik valstybine latviø kalba. O Lietuvoje vis
dar kartais girdime ginèus dël mokymo tvarkos Rytø Lietuvoje.

Kai kuriø save vadinanèiø istorikais mintys apie prezidento
A. Smetonos valdymà, kaltinant já autoritarizmu, reikalauja
platesnio aptarimo. Todël bûtina pasakyti, kad visiðkai palaikau
jo iðmintá, ugdant tautinæ dvasià ir panaikinant galimybæ
neatsakingo liberalizmo idëjø plitimui tarpukario Lietuvoje. Esu
tikras, kad ðio klausimo aktualumas yra svarbus ir ðiandienos
Lietuvoje.

Atskiro dëmesio vertas klausimas dël Lietuvos pozicijos
pabëgëliø atþvilgiu. Pritariu filosofo dr. Arvydo Juozaièio
pozicijai, kad á Lietuvà atvykstantys yra atbëgëliai. Teoriðkai
aiðkinant pabëgëlis yra tas, kuris gelbëdamas savo gyvybæ, ðeimà
pasitraukia á uþsienio valstybæ daugiausia kariniø ar etniniø
konfliktø atvejais. Taip jis atsiduria saugioje aplinkoje. Taèiau jei
ið ðios valstybës jis jau savo noru vyksta á antrà, treèià ar daugiau
ðaliø, tai jis jokiu bûdu negali bûti pabëgëliu. Jis yra tiesiog
minëtasis ekonominis atbëgëlis, migrantas, ieðkantis gero
gyvenimo.

Dr. J. ÐALÈIUS. Berods prieð deðimtmetá Þemës ûkio rûmø
ákûrëjas ir vadovas prof. Antanas STANCEVIÈIUS yra pasakæs
ádomià mintá spaudoje, kad Lietuva ávairiais laikotarpiais daug
nukentëjo kaip valstybë kurios teritorija eidavo karø frontai.
Atgavus nepriklausomybæ Lietuva labai daug prasiskolino
uþsienio institucijoms. Todël prof. A. Stancevièius siûlë, kad
Lietuvos ðviesuomenë imtøsi iniciatyvos, kad ta skola (arba bent

didesnioji jos dalis) bûtø nuraðyta panaðiai taip kaip buvo
pasielgta Graikijos atþvilgiu. Prie ðio klausimo gráþti niekada
nevëlu!

Prof. K. STOÐKUS. Að prie tokiø iniciatyvø neskubëèiau
prisijunti vien dël, kad jau su turimais pinigais mes nesugebame
tvarkytis. Rodos viskam pinigø trûksta, taèiau Europos ir biudþeto
lëðos ðvaistomos tuðèiai, neatsakingai, vëjavaikiðkai.
Finansuojami patys bepramiðkiausi, menkavertiðkiausi projektai
ir jø ágyvendinimas, tuðèiø programø rengimas, primityviausiø
renginiø organizavimas, tik pajuokos sulaukusiø „paminklø” ir
perteklinës talpos terminalo statyba,  neteisëtai pastatytø namø
griovimas, klanø proteguojamø „laureatø” premijavimas ir t.t.
Matyt, kuo daugiau ateis á Lietuvà pinigø, tuo daugiau jø nusës
á sukèiø, tarpininkø, tariamø „ekspertø”, „konsultantø” ir
„patarëjø” rankas, o jø padarytus ðvaistymo nuostolius padengs
vël tie patys „striukiai beuodegiai”, kuriems jie labiausiai bûtini.
Gana daþnai pagalvoju, kad praverstø labai sumaþinti kai kuriø
ministerijø biudþetus, kol jos neiðmoks deramai elgtis su turimu
turtu. Bet ji pati to neiðmoks. Reikalinga pilietinës visuomenës
kontrolë. O toji  kontrolë reikalauja organizuotumo ir
argumentuotos kritikos. Pabrëþiu: ne pykèio proverþiø
patyèiomis, o pagrástos (argumentuojamos, árodomos,
protingos) kritikos ir solidarumo. Tokios pastangos jau ryðkëja,
ir pamaþu konsoliduojasi jëgos, Bet perdaug lëtai. Todël sunku
iðreikalauti, kad valdþia vykdytø paèius svarbiausius savo priimtus
sprendimus.

2015-aisiais metais ðeðios parlamentinës  partijos pasiraðë
Nacionaliná susitarimà dël emigracijos maþinimo. 2016 m.
susikûrë visuomeninis Sambûris, kad Lietuva neiðsivaikðèiotø.
2017 m. Seimas ápareigojo Vyriausybæ „iki metø pabaigos parengti
2018–2027 metø Lietuvos demografinës, migracijos ir
integracijos politikos strategijos projektà, Lietuvos pilieèiø
gráþimo á tëvynæ skatinimo programos projektà ir gimstamumo
skatinimo programos projektà.“ Vyriausybë iðsyk ëmë mëtyti
pëdas: ðá darbà pavedë Socialinës apsaugos ir darbo ministerijai.
O ji labai vëluodama sudarë darbo grupæ, bet iki ðiol nëra nei
projekto, nei þenklø, kad  jis bûtø rimtai  rengiamas.  Visi þino.
kad Premjeras jau 2017 m. pradþioje buvo paskelbæs, jog yra
prieð tokià programà. Atseit, jeigu ir bûsianti tokia programa
priimta, jos vis tiek niekas nevykdysiàs. Kodël? Ir kà reiðkia toks
signalizavimas? Visuomenë ûþia, kad vyriausybë neturi politinës
krypties, o premjeras atsisako skelbti demografinës krizës
áveikimà svarbiausiu (pirmaeiliu, prioritetiniu) uþdaviniu. Ar gali
bûti liûdnesnis vaizdas? Visuomenë nesugeba priversti
Vyriausynës, kad ji pasirûpintø savo tautos, Tëvynës ir valstybës
likimu. Leisdama valdþiai demonstruoti savo neágalumà ir
simuliuoti valstybës valdymà, ji pati privalo pripaþinti savo
ribotumà. Tik pripaþindama ðià realybæ, ji gali save áveikti. Juk
ðita padëtis tokia panaði á karo bûklæ.

Prof. A. BUTKUS. Þmoniø skaièiaus maþëjimas Lietuvoje
yra politinë – socialinë – ekonominë problema. Noras jà spræsti
kvieèiant gráþti á Lietuvà emigrantus gerø rezultatø niekada
neatneð. Kuo daugiau prabëgs metø, tuo didesnis jø skaièius
ásitvirtins uþsienyje visiems laikams. Pavieniai gráþimai á Lietuvà
bus tik kaip ðio dësningumo iðimtis. Todël mûsø ðalies gyventojø
skaièiaus didëjimas turi bûti skatinamas su gimstamumo
didinimu ir tam turi bûti skirtos ne tik lëðos, bet ir organizacinis
valstybiniø bei visuomeniniø institucijø darbas.

/Nukelta á  4 psl./
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ÐIMTMEÈIO JUBILIEJUS:
praradimai ir pasiekimai

D. JOKUBAUSKIS. Puikiai visi ir atmintinai þinome, kad
svarbiausias materialiø ir dvasiniø gërybiø kûrëjas yra þmogus.
Bet… Jo interesø paþinimas ir tenkinimas, ne visad atkeliauja iki
valdþios atstovø ir ûkiniø institucijø darbo stalo. Ðiuo laikotarpiu,
institucijos daugiau stengiasi atitikti keliamus biurokratinius
standartus, derinimo ir ávairiausiø vieðø pirkimø procedûras,
tarsi viskà kurti skaidrumoj ir vieðumoj, bet kaip nykstam tiek
protiðkai (intelektinis tingëjimas), tiek ekonomiðkai silpstam.
Prisikuriam nuostatø, instrukcijø ir taisykliø, o po to
pasimetame jø taisymuose ir aktualiose redakcijose. Taip pat
valstybë turi milijardus skolø ir dar skolinasi…

Kà tik nutiesë naujà europinæ geleþinkelio bëgiø vëþæ nuo
sienos su Lenkija iki Kauno. Dabar þiniø reporteriai praneða
valdininkø pasisakymus, kad vëþæ jau reikia perdaryti… Nes joje
traukiniai negalës iðvystyti greièio… Taip projektuojasi vienas
klausimas, taip vystosi ir daugybë kitø… Tame ir tas intelektinis
tingëjimas. Daryt, kad padaryt, o po to jau savaime þinoma
pradët toliau darbuotis taisymuose. Tokiu bûdu aparatas visada
turës darbo…

Bedvasiai vykdytojai be kûrybos talento ir vidinës atsakomybës
dvasios kuria mûsø ateitá, gerdami kavà, juokaudami bei
skaièiuodami savo darbo minutes ir nepamirðdami laiku iðvykt ið
darbo vietos namo.

Mums trûksta galbût tik atsidavimo, meilës ir noro… Noro
netingët, tobulët, padët ir kurt vertybes su nuoðirdaus tarpusavio
bendravimo jausmu. Gal kai kas ir nusiðypsos þvelgdamas á mano
ðá siûlymà: ar sunku mums gatvëj susitikus þvilgsniais su kitu
neþinomu þmogumi iðtarti jam laba diena ar tiesiog suprantamu
linktelëjimu pasisveikinti?

Ponizmas ir susireikðminimas, savosios galios
demonstravimas ir savos politinës grupës interesø gynimas arba
savireklama… Ðtai pradinis atskaitos taðkas. Trûksta mums

ðimtais tokiø pilieèiø kaip nuoðirdþiøjø Nijolë Sadûnaitë, Tëvas
Stanislovas, veikliø ir energingai tvirtø kaip Steponas Darius,
Antanas Kuèingis…

Trûksta ir þmoniø besidominèiø tiesiog aplink vykstanèiu
gyvenimu… Ðtai èia vël intelektinis tingëjimas. Paklausus
miestuose, miesteliuose klausimø, „kas Estijos sostinë” mûsø
tautieèiai rëþia atsakymø lobynà… „Maskva“, „Ryga“, „Skype“...
Mokykla tapo tik paslaugos teikëja, kurios paslaugomis
nuosekliai ne visi nori naudotis arba kà iðgirsta nesistengia iðlaikyt
mintyse.

Skundþiamës valdþia, bet þvelkim ir á save... Ar nevertëtø,
kad pretenduojantis þmogus bûti mûsø atstovu, prieð tampant
oficialiu kandidatu valdþios rinkimuose, pirmiausia
pademonstruotø sukauptas savas bendràsias þinias arba bent
savarankiðkà màstymà vieðoje diskusijoje?

Ðiandienos þmogus galvodamas apie save, neuþdirbdamas,
nejausdamas ûkiðko valdþios poþiûrio, þiûri á vakarus ar rytus ir
keliauja tolyn... Kai kurie galbût jauèiasi tik kaip statistikos
vienetas ataskaitø lentelëje. Tik vienetas susimokët visiems
mokesèiams, o kai reikia paslaugos ið institucijø visosjos vël turi
savuosius ákainius.

Þmogus taip pat nyksta nejausdamas valstybës garbës,
nesididþiuodamas savo praeitimi, nesuprasdamas valstybingumo
raidos... Todël jam ir patampa svarbiausiu ðiandieniniu klausimu
ekonominiai pilvo reikalai, pridedant asmeninius geismus ir norø
tenkinimus.

Mokykloje neiðmokæs pamokos dabar ir stebisi, kad kaþkada
visi ðventë berods tûkstantmetá, dabar jau tik ðimtmetá ir rimtu
veidu klausia, tai kiek tai Lietuvai metø…

Ateièiai politikams palinkëèiau, kad esant valdþioje jo
prioritetai turëtø bûti: pamatuoti siûlymai, ryþtas, asmeninë
atsakomybë…

/Nukelta á  5 psl./

Nauja knyga. Graþi dovana visiems kas jà pamatys ir skaitys.
Mes joje radome ádomiø þiniø, daug nuoðirdumo, pamokanèiø
tiesø. Kai kurias autoriaus mintis pateikiame skaitytojams:

- O kol kas eina 56-ieji mano darbinës karjeros metai; (psl. 11).
- Knygà skiriu savo mieliems anûkams - Arûnëlei ir Martynui;

(psl. 12).
- Mano darbo krûvis didelis, turiu daug ásipareigojimø, darbiniø ir

visuomeniniø reikalø. Jau 25-erius metus nuo – 1992 metø esu akcinës
bendrovës „Montuotojas“ generalinis direktorius ir valdybos
pirmininkas,  antrà kadencijà Lietuvos statybininkø asociacijos
viceprezidentas, nebe pirmà kadencijà, Vilniaus technologijø ir dizaino
kolegijos tarybos pirmininkas. Pastaroji pareigybë dirbant su jaunimu
á mano rûðkanà gyvenimà áneða skaidraus gyvenimo dþiaugsmo. (psl. 15).

- Jeigu pradëjai kà daryti, uþbaik, net jeigu tai tæsis 5-erius ar 10
metø. Nepavyko per pirmuosius 5-erius metus, daryk per kitus 5- erius
metus. (psl. 18).

- Jeigu nori ðviesa tvieksti kitus, neðiok ðviesà savo ðirdyje. (psl. 18).
- Jauèiu didþiausià malonumà eidamas pëstute. Kiek daug ko

graþaus pastebiu mieste! (psl. 20).
- Mûsø ámonë daugelá metø rëmë Vilniaus lietuviø namus, kurie

ugdo, teikia ðvietimà lietuviø kilmës tremtiniø, politiniø kaliniø
palikuoniø, uþsienieèiø ir Lietuvos pilieèiø, atvykusiø ar gráþusiø á

Lietuvà vaikams. Mes daug padëjome ðiai mokyklai. Ádomu stebëti
besikeièianèius jaunus þmones. (psl. 23).

- Gyvenimo tikslas turëtø bûti matuojamas gerais darbais.
(psl. 25).

- Paþástu þmoniø, kurie pavydþiai þvelgia á staiga praturtëjusius
tautieèius. Nereikia pavydëti, nes dar didesnis menas yra turtus, pinigus
suvaldyti – prieðingu atveju jie gali atneðti tik nelaimiø, dideliø nelaimiø.
(psl. 26).

- Perduoti tai, ko nori, ir apeiti aðtrius kampus – yra menas.
Lengviausia – kumðtis á stalà. Bet ir kità áskaudinsi, o vëliau ir pats
blogai pasijusi;  (psl. 71).

- Pastaruoju metu degradacija peraugo á abejingumà
visuomeniniam turtui, abejingumà aplinkai, þmonëms: man rûpi tik
savas kiemas, savas turtas, savas verslas (psl. 83).

- Lietuva turëjo stakliø pramonæ, gamino vadinamàsias juodàsias
lëktuvø dëþes, Lietuva turëjo gamyklø ir fabrikø. Ir kai atëjo laikas
sugráþti prie privatinës nuosavybës, jau nebesugebëjome, nes buvome
pamirðæ, kas tai yra, kaip reikia valdyti turtà, kad jis nemenktø, o jo
daugëtø (psl. 83).

- Vis gráþtu prie nekilnojamojo turto pavertimo kilnojamuoju, kaip
visokio blogo ðaltinio. To nesugalvojo nei jokie marksai, nei jokie
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engelsai, neradau niekur pasaulyje tokio stebuklo. Kitas blogio ðaltinis
– laikinieji administratoriai, kurie puikiai þinojo, kur padëti stakles,
kur dëti metalà. Ir staiga atsirado pirmieji milijonieriai. ( psl. 83).

- Todël ir sakau, kad laikas valstybës vadovams susësti prie stalo ir
susitarti dël valstybës strategijos, uþuot lenktyniavus, siûlant naujas
idëjas, svaidantis kaltinimais. (psl. 85).

- Negaudami Lietuvoje darbo ir atlyginimo, kuris atitiktø jø
kvalifikacijà, jauni þmonës iðvaþiuoja dirbti á uþsiená. Mums tai yra
didþiulis nuostolis, nes parengti pvz., aukðtos kvalifikacijos suvirintojà
reikia penkeriø metø. Mes parengëme, taèiau Lietuvoje jø beveik
nebëra – iðsibarstë po Norvegijà, Ðvedijà, Olandijà ir kitas valstybes
(psl. 87).

- Atmenu kai man tëvas sakydavo nebijoti dviejø dalykø: pinigus
praloðti ir pinigus pamesti, kas Dievo skirta tas ir bus. (psl. 111).

- Kuo mes esame, kuo tampame, didþia dalimi lemia mûsø
ðaknys, ðeima, kurioje gimëme, aplinka, kurioje augome. Sunegalavus
net gydytojai klausia giminës ligø, o mes paveldime kur kas daugiau
negu ligas. Kuo labiau bræstame, tuo daþniau atsigræþiame á savo giminæ,
kurios vyrai ir moterys leidþia kitaip paþvelgti á save. Tai bûdas kur kas
labiau paþinti ir suprasti save (psl. 123).

- Ið tëvø iðmokau tai, kà taikau ir dabar, vadovaudamas bendrovei,
bendraudamas su verslo partneriais – pasakei þodá, davei paþadà
privalai já tesëti, kad ir kiek tai kainuotø. Jei tikrai nepavyksta, nueik ir
atvirai apie tai pasakyk. Man tvirtas þodis, paþadas svarbiau uþ visus
protokolus (psl. 135).

- Mokykloje mes buvome verèiami tapti komjaunuoliais, bet tai
buvo labai pavojinga, nes aplinkiniuose miðkuose dar buvo pakankamai
miðkiniø. Jie daþnai naktimis uþsukdavo ir pas mus. Vis klausdavo, ar
mes su broliu Vytautu jau esame komjaunuoliais. Kaþkà nedràsiai
veblendavome, bet jie mus tiesiog dràsindavo stoti á komjaunimà ir jo
viduje stengtis platinti lietuvybæ, meilæ tëvynei ir praeièiai. (psl. 147).

Mintis parinko dr. Juozas ÐALÈIUS

2018 m. sausio 18 d Kauno technologijos universiteto
Inþinerijos licëjuje vyko Karjeros diena. Ta proga II B gimnazijos
klasës mokiniai, klasës auklëtoja Inga Kelpðë ir inþinerijos
mokytoja Edita Smetonaitë  vyko á ekskursijà pagal Edukacinæ
programà ,,Inþinieriaus karjera“. Pabuvojome vienoje ið didþiausiø
Lietuvoje pramonës gigantø AB „Achema“. Tai didþiausia azoto
tràðø ir kitø pramoniniø chemijos produktø gamintoja Lietuvoje
bei didþiausia tokio pobûdþio gamykla Baltijos ðalyse.

AB „Achema“ ásikûrusi Jonalaukio kaime, Jonavos rajone, ðalia
Neries ir Ðventosios upiø santakos. Ðià gamyklos vietà lëmë patogi
geografinë padëtis: èia praeina svarbios ðalies automagistralës ir

KTU Inþinerijos licëjaus mokiniai lankësi
AB ,,ACHEMA”

geleþinkelio linijos, jungianèios ámonæ su didþiaisiais Lietuvos
miestais bei neuþðàlanèiais Baltijos jûros uostais.

Pagrindinë ámonës veikla – azoto tràðø, skystø tràðø kambario
ir lauko augalams, amoniako, azoto rûgðties, formalino, ávairiø
dervø, angliarûgðtës, deguonies, azoto, bazinio aliuminio sulfato
tirpalo gamyba ir prekyba. Bendrovëje dirba per 1100 þmoniø.
Metinë tràðø gamyba - apie 2 milijonus tonø.

Paþintis prasidëjo techninëje bibliotekoje, kur pamatëme
didelá gaublá. Jame buvo paþymëtos ðalys, á kurias eksportuojamos
tràðos. Po to administracijos atstovas supaþindino su ámonës
istorija bei modernizacijos etapais. Þiûrëjome filmà apie tràðø
gamybà, o po to apvaþiavome beveik visà 300 ha ámonës teritorijà.
Stebëjome tràðø fasavimo ir krovimo procesà, matëme tràðø
sandëliavimo talpas, laboratorijas, Valdymo punktà.

Mokiniai pamatë apðalusius, apðarmojusius  vamzdþius,
kuriuose teka suskystintas -180 0C laipsniø azotas. Mokiniams
buvo ádomu suþinoti, kas gaminama ðioje ámonëje, kaip
sprendþiama gamtos uþterðtumo problemos. Po ámonës teritorijà
lydëjæs Technologinio gamybos skyriaus virðininko pavaduotojas
E. Bûda pasakojo mokiniams, kaip bendrovë gerina aplinkos
apsaugos bûklæ, koká didþiulá dëmesá skiria savo darbuotojø bei
aplinkiniø þmoniø sveikatai, kaip maþina neigiamà poveiká gamtai...

Ekskursija po AB „Achema“ buvo informatyvi ir naudinga
mokiniams ir juos lydintiems mokytojams.

O uþ ðià puikià ekskursijà dëkojame AB „Achema“ statybos
direkcijos vyriausiajam inþinieriui Vytautui Juciui!

Inþinerijos mokytoja Edita SMETONAITË

/Atkelta ið 4 psl./
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Bernardo Brazdþionio ir Justino Marcinkevièiaus poemos
„Mindaugas“ eilëmis aktorë Lolita Dautartaitë pradëjo Kauno
istorinëje prezidentûroje iðkilmingà ðventæ. Dvideðimtàjá kartà
Lietuvos þurnalistø draugijos (LÞD) suteikta Stasio Lozoraièio
premija „Kelyje á Vilties Prezidento Lietuvà“ VDU profesoriui
Liudui Maþyliui.

Ið tiesø, tai itin svarbus profesoriaus ánaðas á Lietuvos istorijà,
ðvenèiant Lietuvos Nepriklausomybës ðimtmetá. Nepri-
klausomybës Akto originalà jis surado Vokietijos archyvuose.

St. Lozoraièio premija áteikta uþ ilgametæ þurnalistinæ veiklà
spaudoje, radijuje, televizijoje bei internetinëje þiniasklaidoje.
Prof. L. Maþylis renginyje papasakojo apie tai, kad „gyvenimo
nuotykiai visada já iðneðdavo ant þurnalistikos bangos“. Jis visà
laikà nuo 1989 m. dirbo þurnalistiná darbà. Pradþioje tai buvo
þurnalas „Moksleivis“, o vëliau ypaè Atgimimo sàjûdþio
laikotarpyje darbavosi laikraðtyje „Kauno laikas“  vyr.
redaktoriaus pavaduotoju. 1993-1998 m. buvo Kauno miesto
savivaldybës atstovas spaudai. Jo straipsniai pasiþymëjo giliomis
áþvalgomis þvelgiant á Lietuvos ateitá. Jo kûrybà spausdino
“Lietuvos aidas“, „Tëvynës sargas“, „Veidas“ ‚ „Apþvalga“ ir
kiti leidiniai. Prof. L. Maþylis, kaip akredituotas þurnalistas,
dalyvavo pasiraðant Kovo 11- sios Aktà Vilniuje.

Prof. L. Maþylis ne tik politikas, mokslininkas, visuomenës
veikëjas, bet ir aistringas kolekcionierius. Jo sukaupti eksponatai
– laiðkai, atvirukai, paðto þenklai visuomenei buvo pristatomi
ávairiose parodose. Plaèiai þinoma jo filatelijos paroda „Kaunas
– 2015“, ir filokartijos paroda „Lietuva ir lietuviai. Pirmojo
pasaulinio karo metø privati korespondencija 1914 – 1918 m“ .
Tai árodymas, kad profesorius turi talentà ieðkojimams ir
atradimams.

 Jo darbo kryptá lëmë gilios ðeimos tradicijos, tai -
tautiðkumas ir patriotizmas. Jis yra kilæs ið gerai þinomos Kauno
tarpukario inteligentø ðeimos. Jo prosenelis, ið motinos pusës
Jonas Bliûdþius buvo knygneðys, o senelis Pranas Maþylis garsus
akuðerijos gydytojas. Jo vardu tarybiniais laikais buvo pavadinta
ir iki mûsø dienø iðliko „Prano Maþylio gimdymo namai“ esantys
Putvinskio gatvëje, Kaune.

L. Maþylis baigë 5-àjà vidurinæ mokyklà, ágijo muzikiná
iðsilavinimà. 1977 m. baigë Vilniaus universitetà ir ágijo chemiko

Nepriklausomybës Akto suradimas ir premija
prof. Liudui Maþyliui

specialybæ. Dirbo Kardiologijos institute, dëstë Vytauto Didþiojo
universitete. Atgimimo laikai paðaukë já þurnalistiniam darbui.
Ádomu ir malonu tai, kad profesorius ðá darbà tæsia ir dabartiniu
metu, kurdamas dokumentinæ apybraiþà ið ciklo „Ðiandien prieð
ðimtà metø“.

Pagerbti ir pasiklausyti profesoriaus L. Maþylio gausiai
susirinko kaunieèiai ir miesto sveèiai á Istorinës Prezidentûros
salæ. Áteikus Stasio Lozoraièio premijà, laureatà nuoðirdþiai
pasveikino þinoma þurnalistë miesteliø istorijø kûrëja Nijolë
Bauþytë (pirmoji Stasio Lozoraièio premijos laureatë). Ji kvietë
surasti Vytauto Didþiojo kapà ir padovanojo vienetiná sidabro
medalá, kurio vienoje pusëje - klûpanti moteris priglaudusi 1918
-1920 m. lietuviðkà sodybà, o kitoje medalio pusëje – Vytis. Premijà
áteikë mecenatas, LR Seimo narys Kazimieras Starkevièius .
Laureatà sveikino Senjorø Akademijos nariai,  XXVII  knygø
mëgëjø draugijos pirmininkë Dalia Poðkienë ir Pasaulio lietuviø
centro direktorius Valdas Kubilius, Sajûdþio  bendraþygiai, o
taip pat visuomeniniø judëjimø atstovai – kolegos ir draugai.

Profesorius savo darbu ir atradimu vienija Lietuvà ateities
gyvenimui. Liudas Maþylis yra laukiamas Lietuvos mokyklose,
ávairiø leidiniø redakcijose. Jis yra pavyzdys þurnalistams kaip
rasti tiesà ir jà perteikti visuomenei. Susirinkusieji nuoðirdþiai
linkëjo vaisingø ateities darbø.

Saulutë Genovaitë MARKAUSKAITË,
Lietuvos Tëvynës paþinimo draugijos narë,

 Lietuvos Nepriklausomøjø raðytojø sàjungos narë, Lietuvos
Þurnalistø draugijos narë

Tiesa dar laukia máslës áminimo
Ðiame renginyje buvo diskutuojama apie tai, kad Lietuvos

istorijoje yra ádomiø, neámintø másliø:
1. Didþiojo Lietuvos kunigaikðèio Vytauto karaliaus karûnos

istorija;
2. Prezidento Antano Smetonos þûties aplinkybës;
3. Lakûnø  - Stepono Dariaus ir Stasio Girëno tikrosios tragiðko

likimo prieþastys.
Dr. Juozas ÐALÈIUS,

Lietuvos þurnalistø draugijos narys

Nors á Lietuvos parlamentà su didþiuliu triumfu ásiverþë pagal
savo pavadinimà turinti þemdirbius atstovauti politinë jëga,
ûkininkai kol kas taip ir nesulaukë taip lauktø permainø. Ypaè
smulkieji ûkiai lig ðiolei yra pasmerkti sunykimui. Vaþinëjant po
skirtingus mûsø ðalies regionus daþnai susiduriama su tuo, kad
pieno ûkis jau naikinamas arba numatytas sunaikinti artimiausiu
laiku. Þalmargës keliauja á Lenkijà, kur uþ þaliaviná pienà
kaimyninë valdþia sugeba mokëti þenkliai didesnæ kainà. Kad
klesti Lenkijos smulkieji ûkiai, matosi pagal kaimyninëje valstybëje
besistatanèias nedideles karviø fermas. Paprastam þmogui
suprantamo ir logiðko atsakymo, kodël Lenkija gali, Vokietija
gali, o Lietuva negali mokëti uþ pienà tokiø kainø, kad ûkininkai
pieningø karviø nepardavinëtø á mësà, iki ðiol pateikti niekas
nesugebëjo. Þemdirbiø ir þemës ûkio produktø  gamintojø  ir
perdirbëjø asociacija kovo 20 dienà þemdirbius ir su pieno gamyba,

Konferencija „LIETUVIÐKO PIENO ÛKIO
PERSPEKTYVOS“

perdirbimu ir realizacija susijusias institucijas sukvies á antràjà
respublikinæ konferencijà „Lietuviðko pieno ûkio perspektyvos“.
Á konferencijà jau pakviesti þemës ûkio ministras Bronius
MARKAUSKAS, kuris, beje, dalyvavo ir pirmojoje konferencijoje.
Taip pat á renginá  pakviesti pieno gamintojai  ið kaimyniniø ðaliø,
pieno perdirbëjai, pardavëjai ir ðios srities ekonomistai bei
mokslininkai. Kadangi konferencija vyks sostinëje, renginio
organizatoriai prie apvalaus stalo tikisi pamatyti Konkurencijos
tarybos atstovus bei LR Seimo Kaimo reikalø komitetà. Gal antroji
konferencija duos daugiau apèiuopiamø rezultatø ir padës
þemdirbiams atsakyti á klausimà, kodël Lietuvoje paèios þemiausios
pieno supirkimo kainos ir kokià átakà tam daro vienaip ar kitaip
su þaliavinio pieno supirkimu susijusios institucijos.

Algirdas  MAÈIULAITIS,
Þemdirbiø ir þemës ûkio produktø ir perdirbëjø asociacijos

pirmininkas



STATYBA 7

Praëjusá mënesá pabuvojome Aukðøjø mokyklø mugëje. Ið
pirmo þvilgsnio renginys skirtas bûsimiems viduriniojo mokslo
absolventams, taèiau ið tikrøjø pamatëme ir jaunà moksleivijà, ir
mokslus baigusius, gyvenimo patirtá sukaupusius vyresnius
þmones. Su dëmesiu þvelgëme á jungtiná ASU-VDU-LEU
universitetà. Tai jau vykstantis ðvietimo pertvarkos rezultatas.
Ádomu buvo suþinoti, kad ðiame universitete bus galimybë iðmokti
net trisdeðimt uþsienio kalbø.

Ðiauliø universitetas ádomus tuo, jog specialistai rengiami
daugiau regionams. Stojantiems á pedagogo kvalifikacijà svarbus
motyvacinis pokalbis.

Lietuvos Aukðoji jûreivystës mokykla – ádomi savo
iðskirtinumu, tai yra tarptautinis darbo diplomas uþtikrinantis
galimybæ dirbti bet kurioje pasaulio laivybos kompanijoje.
Absolventai laivø kapitonais tampa po 7–10 metø. Studijø
krypties dalykai iðmoko laivavedybos.

Generolo Jono Þemaièio karo akademija – visos studijø
programos finansuojamos valstybës. Po studijø garantuota tarnybos
vieta. Ágyjamas universitetinis iðsilavinimas ir karininko profesija.

Vilniaus dailës akademija iðmoko studentus molio, gipso,
medþio, metalo ir kitø medþiagø apdorojimo paslapèiø.

Vilniaus universitetas turi daug ávairiø studijø programø,
vykdo nuolatines studijas (Nl), iðplëstines studijas (I), dieninius
tvarkaraðèius (D), sesijinius tvarkaraðèius (S). Informaciniame
leidinyje ádomûs universiteto rektoriaus prof. Artûro Þukausko
þodþiai : „Èia juos pasitinka lotyniðkas uþraðas ant senosios universiteto
observatorijos  - Hinc itur ad astra (ið èia kylama á þvaigþdes)“.

ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto rektorius Doc. dr.
Alfredas Chmieliauskas : „Ðiandien ðias galias áprasta vadinti
kompetencijomis“.

Kauno technologijø  universitetas – 10 000 studentø ir 1 000
kompetentingø dëstytojø.

Tarptautiniø santykiø ir politikos mokslø institutas.
Absolventø laukia iðties nuostabi ateitis: tarptautinës

JAUNIMO ATEITIS.
Keliø daug, kuris geriausias?

Lietuviø filologija –
paðauktieji ar pasmerktieji?

Jaunam þmogui pasirinkti studijas, ágyti specialybæ ir iðsilavinimà
– svarbus ir atsakingas sprendimas. Nusprendus studijuoti lietuviø
filologijà, esu tvirtai ásitikinusi, stereotipiniø ir netgi ðiek tiek
ironiðkø (su ðiokia tokia uþuojauta) klausimø – argi èia specialybë,
kà veiksi po studijø, tikrai nori bûti mokytoja – iðvengti nepavyksta.
Pasirinkus ðias studijas, ne vienà kartà teko kartoti, kad nebûsiu
teisininkë, vadybininkë, ekonomistë, politologë, neuþsiimsiu verslo
administravimu ar kitokia tik rimtais ir perspektyviais mokslais grásta
veikla. Bûsiu kalbininkë. Skamba ir skambëdavo nesolidþiai.
Filologë. Ðiek tiek solidþiau. Lingvistë. Ganëtinai solidþiai (juk
tarptautiniame þodyje slypi kur kas didesnis autoritetas).

Taigi po ketveriø studijø metø ágijau lietuviø filologijos
bakalauro laipsná, dar po dvejø – lingvistikos magistro laipsná. Ir
negali þinoti – galbût èia dar ne filologijos kelionës pabaiga, o tik
stabtelëjimas (mintyse vis dar kirba tikrai ne viena lingvistiniø
tyrinëjimø idëja), po kurio lauks doktorantûra ir bus pasiektas
treèiasis – solidþiausias – finiðas.

Ðyptelsite ir vël klausite apie perspektyvas. Ðákart nesiteisinsiu
ir nebandysiu nieko árodinëti, tik tvirtai pasakysiu, kad dël savo
studijø pasirinkimo niekada nekilo abejoniø. Taip, ðiuo metu
nedirbu konkreèiai pagal savo specialybæ, taèiau studijø metu
ágytos ir sukauptos þinios praverèia kiekvienà dienà, todël, mano
manymu, visapusiðkas iðsilavinimas turi kur kas daugiau
perspektyvø, nei tik ágyta / iðmokta specialybë.

O tau, jaunas þmogau, patariu rinktis tokià studijø sritá,
kurioje galësi ne tik mokytis, bet ir save realizuoti, tobulëti ir
tada tie ketveri metai (o gal ir daugiau?) pralëks nepastebimai.

Vytauto Didþiojo universiteto absolventë Greta GRIÐKAITË

organizacijos, Lietuvos valstybës institucijos, ðvietimo ástaigos
Lietuvoje ir uþsienyje ir kt.

Panevëþio kolegija. Rengia specialistus tarptautiniam verslui
ir kitoms naujoms specialybëms.

Socialiniø mokslø kolegija (SMK)
Gabija Malaðauskaitë. Pabuvojimas ðioje mugëje padëjo

pasirinkti ateities gyvenimo kelià. Ilgokai galvojau, kur reikës
tæsti mokslà, galbût net uþsienyje. Taèiau dabar þinau, kad
studijuosiu ðioje kolegijoje kûrybos pramogø industrijø specialybæ.
Ðioje kolegijoje dar galima studijuoti  tarptautiná verslà ir
komunikacijà, teisæ, finansø apskaità, mados rinkodarà ir tt.

Apie savo pasirinkimà pasikalbëjau su tëvais. Studijos yra tik
mokamos, kadangi ði kolegija privati. Tëvai sutiko apmokëti
mokymosi iðlaidas. Apie savo pasirinkimà taip pat papasakojau
ir savo draugams. Jie mane palaiko ir dþiûgauja.

 Palinkëkime atsakingo, graþaus pasirinkimo þvelgiant á jaunø
þmoniø ateitá.

Gabija MALAÐAUSKAITË,
Kauno „Auðros“ gimnazijos abiturientë

Dr. Juozas ÐALÈIUS

Mes, statybininkai  vykdome labai ávairius statybos darbus, ir
vieni sudëtingiausiø darbø bûna “kvadiniuose” objektuose,
(saugomose Kultûros paveldo departamento). Vykdant darbus
yra nustatyta tvarka, kad kiekvienas statybininkas turi bûti
kvalifikuotas, ir bûtinai iðlaikæs teisiniø þiniø “egzaminà”. Bûtent
ðis reikalavimas yra perteklinis. Manome, kad Kultûros ir
Aplinkos ministerijos, turëtø atsiþvelgti á ðià padëtá ir pertekliná
reikalavimà darbininkams ágyti teisines þinias panaikintø.
Laukiame greito sprendimo.

Jonas PAKOLKA, UAB „Mûras“ tiekimo inþinierius

Red. pastaba. Jau ne pirmà kartà raðome spaudoje apie ðá aktualø
statybininkams  klausimà. Atsakymo nesulaukëme. Tad klausiame,
kiek dar kartø reikës kreitis á valdininkus? Gal jiems trûksta laiko,
iðminties, gerø norø? O gal dar ko nors...

Pertekliniai reikalavimai

1932 m. buvo ásteigti Lietuvos Sporto Sàjungos skyriai, kurie
vadovavo kasmet renkamiems sporto ðakø komitetams.

1921 Kauno miesto savivaldybë Àþuolyne  iðnuomojo 3,5 ha
þemës sklypà stadiono statybai. 1924 m. 1925 m. Stepono Dariaus

Lietuvos sporto, olimpinio sàjûdþio
ir pirmojo Lietuvos sporto ástatymo

kilmë

/Nukelta á  8 psl./

Pranas MAJAUSKAS,
Lietuvos sporto muziejaus direktorius



STATYBA8

1 spaudos lankas

Spausdino KTU spaustuvë.

ISSN 2351-664X
STEIGËJAS ir LEIDËJAS
Leidykla „OPINIJA“
MÛSØ ADRESAS:
Prancûzø g. 76 - 44, 44463 Kaunas,
tel. (8*37) 742 418

REDAKTORIUS
Juozas ÐALÈIUS

Lietuvos Respublikos Seimo
narës Rûtos MILIÛTËS iniciatyva
2018 m. geguþës 22 – birþelio 8 d.
Lietuvos Respublikos Seime,
Europos informaciniame biure
(Gedimino pr. 53, Vilnius) pla-
nuojama surengti Ernesto Leono
JUOZONIO darbø parodà. Darbø
autorius yra sukûræs daug ávairaus
þanro kûriniø: tapybos, droþybos,
grafikos, gipso ir kitokiø darbø.
Menininkas daug nuveikæs tyrinëjant
ir áamþinant istoriná palikimà.
Leonui Juozoniui suteiktas Garbës
kraðtotyrininko vardas.

Autorius jau daugiau kaip metai
- amþinybëje. Dþiugu ir ádomu tai,

kad jo kûrybiná palikimà perëmë ir kruopðèiai saugo savo namuose
- sûnënas Edmundas STAÐYS. Edmundo ir Almos Staðiø
namuose yra ádomus autoriaus kûriniø muziejus.

Ávairiø kûriniø skaièius yra tikrai gausus. Vien paveikslø -
daugiau kaip 200.

Bûsimoje parodoje autoriaus darbus galës matyti ir plaèioji
visuomenë. Tai besilankantys Seime vilnieèiai, kiti kraðtieèiai, o
taip pat uþsienieèiai.

Iðsamiau apie bûsimà renginá informuosime ateityje. O ðá kartà
pateikiame keleto autoriaus darbø nuotraukø, supaþindinanèiø
su jo kûryba.

Dr. Juozas ÐALÈIUS, laikraðèio STATYBA redaktorius

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIME –
iðskirtinë paroda

Nuotraukos Ievos
Lenkauskaitës.

Informuojame

Pamàstykime ir pasidþiau-
kime. Geriau vëliau negu niekad.
Taip jau pas mus bûna, kad
þmogus pradedamas vertinti
tada, kada jau jo nebëra...
Dþiugu, kad Ernesto Leono
Juozonio kûrybà þmonës galës
pamatyti Lietuvos Respublikos
Seime. Tai bus jo tapyti paveikslai
ir maþieji meno kûriniai
skulptûrëlës ið medþio. Be jø
autorius yra sukûræs ðimtus
maþø ir dideliø skulptûrø ið
medþio ir ið gelþbetonio,
nupieðæs daugiau nei du ðimtus
draugiðkø ðarþø. Ðarþø knygà
bûtina iðleisti didesniu tiraþu.

Autorius, bûdamas kraðtotyrininku, inventorizavo ir pagal savo
supratimà ir sugebëjimus apraðë nykstanèias ar jau iðnykusias
áþymiø þmoniø gimtines. Ðie jo atlikti darbai stebino net
profesionalius kultûros saugotojus, bet, deja, paramos nedaug
sulaukdavo. Turëjau galimybæ kûrëjà paþinti ne vienà deðimtmetá.
Teko dalyvauti statant kai kuriuos jo darbus ávairiose Lietuvos
vietose. Tai buvo koplytstulpiai ir atminimo lentos skirtos þymiems

Geriau vëliau negu niekad Lietuvai nusipelniusiems veikëjams, poetams. Padëjau  restauruoti
keliautojui Matui Ðalèiui jo tëviðkëje pastatytà medþio skulptûrà,
kuri nepalankiø oro sàlygø veikiama pradëjo skeldëti. Sunku bus
viskà iðsaugoti. Nëra galimybës visiems darbams suteikti valstybës
saugomo objekto statusà. Tad bent parodose galësime pamatyti
ir atmintyje iðsaugoti Lietuvai nusipelniusio þmogaus darbus.

Vidas AMBROZA

/Atkelta ið 7 psl./

Lietuvos sporto, olimpinio sàjûdþio
ir pirmojo Lietuvos sporto ástatymo

kilmë

(Tæsinys kitame numeryje)

ir Kæstuèio Bulotos bei Jono Vileiðio pastangø dëka buvo pastatytas
pirmasis stadionas su futbolo aikðte ir 500 m. bëgimo takais.

1924 m. Lietuvos Olimpinë rinktinë dalyvavo olimpinëse
þaidynëse Paryþiuje. 1924 m. geguþës 25 d. Lietuvos olimpinis
judëjimas ágyja oficialø TOK (tarptautinio olimpinio komiteto)
pripaþinimà.

1926 m. Lietuvoje surengiama pirmoji sporto ðventë
(Olimpiada) Pastatytas stadionas Panemunëje. Pasiekta, kad
sporto organizacijos bûtø finansuojamos ið valstybës biudþeto.

1928 m. Lietuva deleguoja Kæstutá Bulotà á SantMoris þiemos
olimpines þaidynes ir Olimpinæ 14 sportininkø delegacijà á
Amsterdamo vasaros olimpines þaidynes...

Koplytstulpis skirtas keliautojui
Matui Ðalèiui. (Èiudiðkiø k. Prienø r.).


